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Belangrijke info 
 
De gegevens in dit document hebben betrekking op de periode van 1 januari tot 31 december 2018. 
Ze zijn Teldaggerelateerd en laten geen conclusies betreffende navolgende periodes toe. 
 
Deze informatie mag alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ICM InvestmentBank AG 
worden gereproduceerd, aan derden worden doorgegeven of verspreid. 
 

Op de homepage (https://i-c-m.de/uitvoeringsbeginselen) vindt u meer informatie over de 
uitvoeringsbeginselen van de ICM InvestmentBank AG.   
 



Categorie van het financiële instrument 
Eigen vermogensinstrumenten  

Aandelen en aandelencertificaten 

Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen van 
afhandelingsbanken die, op basis van het handelsvolume, 
het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van het 
totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

DAB BNP Paribas 77,977% 89,213% 

Commerzbank AG 7,765% 2,857% 

Bethmann Bank AG 6,786% 3,975% 

UBS Europe SE 4,502% 1,923% 

St. Galler Kantonalbank AG 1,664% 1,520% 

 

Categorie van het financiële instrument Schuldeffecten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen 
(afhandelingsbanken) die op basis van het handelsvolume. 
.het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van het 
totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

DAB BNP Paribas 96,688% 94,971% 

Bethmann Bank AG 1,680% 2,980% 

UBS Europe SE 1,554% 1,929% 

Commerzbank AG 0,047% 0,043% 

St. Galler Kantonalbank AG 0,031% 0,078% 

 

Categorie van het financiële instrument 
Derivaten 

Rente-/Krediet-/Valutaderivaten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen (afhandelingsbanken) 
die op basis van het handelsvolume,het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het 
handelsvolume als 
percentage van het 
totale volume in 
deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

Baader Bank AG 100,000% 100,000% 

   



Categorie van het financiële instrument Gestructureerde financiële producten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen van 
afhandelingsbanken die, op basis van het handelsvolume, het 
belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van 
het totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

DAB BNP Paribas 66,038% 96,285% 

Bethmann Bank AG 20,755% 1,137% 

Commerzbank AG 5,660% 1,218% 

St. Galler Kantonalbank AG 1,887% 0,325% 

UBS Europe SE 3,774% 0,107% 

 

Categorie van het financiële instrument Aandelenderivaten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen (afhandelingsbanken) 
die op basis van het handelsvolume,het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van 
het totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

DAB BNP Paribas  
100,000% 100,000% 

   

   

 

Categorie van het financiële instrument Grondstofderivaten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen (afhandelingsbanken) 
die op basis van het handelsvolume,het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het 
handelsvolume als 
percentage van het 
totale volume in 
deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

Baader Bank AG  
100,000% 100,000% 

   

   

 



 

Categorie van het financiële instrument Op de beurs verhandelde producten  

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd Neen 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen (afhandelingsbanken) 
die op basis van het handelsvolume,het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van 
het totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

DAB BNP Paribas 55,538% 71,6344% 

Bethmann Bank AG 8,095% 8,2230% 

Commerzbank AG 6,803% 3,8980% 

DekaBank 0,055% 0,0002% 

DWS International GmbH 0,895% 0,2103% 

 

Categorie van het financiële instrument Overige instrumenten 

 
Gegevens of in het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelstransactie per handelsdag werd uitgevoerd Ja 

 
De vijf depothoudende bewaarplaatsen (afhandelingsbanken) 
die op basis van het handelsvolume,het belangrijkst zijn 
(in afnemende volgorde volgens het handelsvolume) 

 
Aandeel van het  
handelsvolume 
als percentage van 
het totale volume 
in deze categorie 

 
Aandeel van de  
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
orders in deze categorie 

Naam en code 
(MIC of LEI) 

    

Naam en code 
(MIC of LEI) 

    

Naam en code 
(MIC of LEI) 

    

Naam en code 
(MIC of LEI) 

    

Naam en code 
(MIC of LEI) 

    

 


